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Az iparfejlesztés reformjához.
Hieronymi Károly kereskedelmi minisz

ter, amióta a kereskedelmi minisztériumot 
átvette, folyton hangoztatja, hogy az ipar
fejlesztési akció eredményeivel egyáltalán 
nincsen megelégedve és azt egészen uj ala
pokra akarja fektetni. Az erre vonatkozó 
előmunkálatok már elkészültek a kereske
delmi minisztériumban és a részletek meg- [ 
beszélésére a miniszter értekezletre hívta i 
össze a kereskedelmi és iparkamarák elnö 
keit és titkárait. Az összehívó körrendelet i 
körvonalozza a miniszter terveit is. Ezek a 
tervek kél dologban csúcsosodnak ki. Első
sorban a miniszter maga akarja meghatá
rozni, hogy kerületenként mely iparágak 
érdemlik meg a támogatást. Ezért a keres
kedelmi és iparkamarákra hárulna az a 
feladat, hogy saját kerületük életrevaló ipar
ágait tanulmányozzák. Másodsorban ugyan
csak a kereskedelmi és iparkamarák fel
adata volna nyilvántartani azokat az iparo
sokat, akik a kérdéses iparág fejlesz
tésére elég értelmi és anyagi garanciát 
nyújtanak.

Ebből az alkalomból újra felvetődik az 
a mindig aktuális és nemzeti fejlődésünkre

legnagyobb jelentőségű kérdés, helyes-e az 
iparfejlesztés jelenlegi módja és milyen 
irányban szorulna reformra az állami ipar
fejlesztő politika.

E kérdés túlságosan komplikált; sokkal 
inkább belenyulik a társadalom életfunk
cióiba, semhogy azt kiragadva a gazdasági 
problémák kumplexumából, egyoldalú meg
világítás mellett röviden le lehetne tárgyalni, 
meg lehetne oldani. Mint a legtöbb gazda
sági reformot, ezt is csak kísérleti alapon 
lehet tanulmányozni. A múlt példái, más 
nemzetek, más korszakok tapasztalatai: 
hasznavehetetlenek; a hazai iparfejlesztés
nek a hazai talajból kell fakadnia, a ma
gyar nép faji, vérmérsékleti tulajdonságaihoz 
kell alkalmazkodnia, s közben nem szabad 
megfeledkeznie arról, hogy odaát a nyuga
ton egy évszázadok óta iparos-nemzet fölé
nyes versenye mereszti felénk fojtogató öklét.

Idegen példák nem applikálhatok a 
jelenlegi hazai viszonyok, politikai és tár
sadalmi okok más-más módszert, sőt talán 
más ütemet tesznek indokolttá, egy azonban 
kétségtelen: az iparfejlesztés kormányak
ciót, céltudatos, körültekintő és igen alapos 
munkát tesz szükségessé, mely minden párt
politikai irányzattól menten bizonyos állan-

dósággal, előre megrajzolt tervezet alapján 
egyengesse az induslrializálódás útját.

Fontos továbbá, hogy az iparfejlesztés
ben társadalom és állam vállvetve dolgoz
zanak.

Volna végre még egy hatalmas ténye
zője a magyar iparfejlesztésnek : a magyar 
pénzintézetek. A pénzügyi politika ezer és 
ezer szállal érintkezik az iparfejlesztés kér
déseivel. A hitelnyújtás, a finanszálás ügy
letei létfeltételei lehetnek a sikeres iparoso
dásnak. A tőkekoncentráció korában a pénz
intézetek jóakaró, méltányos és sok tekin
tetben altruisztikus felfogásától, politikájától 
függ a magyar iparfejlesztés akciójának a 
sikére.

Úgy vélem, hogy mikor az iparfejlesz
tés nagy kérdéseinek tárgyalásánál a kor
mány megtalálta az érintkezést a félhivata
los, az élettel szorosabb kapcsolatban álló 
kereskedelmi és iparkamarákkal, ez a lépés 
máris nexust teremtett az ipari érdekeltség 
és a kereskedelmi minisztérium között. Ez 
a nexus fejlesztendő és ápolandó lenne.

1 hiszen a személyes érintkezés sok hasznos 
újításnak lehet a rugója. De ez csak az 
első lépés! Ha az iparfejlesztés ügyét be 
akarjuk vinni a köztudatba, ha nevelöleg

TÁRCZA.

Az orgonista.
Rugékony fiatalságában, amikor még bírta a 

munkát, orgonista volt és zenét, éneket tanitott az 
ottani leányiskolában.

Már nehány esztendeje nyugalomba küldték. 
Az elbocsátást egykedvűen fogadta, úgyis el volt 
rá készülve. Egyszerűen nem ment attól fogva az 
iskolaszaggal telt folyosóra, ahol hosszú időkön 
keresztül fürge lépésekkel lóbázta kezében az 
örökös kottacsomókat. És többé nem nyitott be a 
tanári szobába, nem vitatkozott szünetek alatt a 
cigarettázó kollegákkal, nem mondhatta lágy han
gon a inosolygóképü. nyugtalan növendékeknek: 
kérem, ide figyeljenek,

Egy darabig maradt orgonistának. Csakhogy 
a rákövetkező télen súlyos betegsége ágyba dön
tötte. Tavasz felé lábalt ki csak belőle. Azalatt 
találtak egy ügyes, fiatal kántort és mikor vissza 

akart szegődni újból, megmondták neki, hogy ne 
fáraszsza magát, nincs rászorulva, csak az ünnepi 
nagy alkalmakkor fognak majd érte küldeni, mikor 
szükség lesz a művészetére. S aztán nem hívták, 
csupán egyszer, nagysokára.

Az orgonista igy maradt ki a világból. Ettől 
fogva elkezdhette a pihenést.

Magános, egyedül való ember volt, öreg 
szolgát tartott magánál, aki egy idős volt vele. 
Valaha együtt játszottak kettőn a falujukban, 
egyszerre kerültek be a városba s már mint idő
sebb legény állott szolgálatában a nálánál sokkal 
magasabbra polcolódott barátjának. Három szép 
szoba volt a főutcára, ahol laktak. Egyik az űré, 
a másikban zongorák ácsorogtak a csupasz deszka
padlón. Zongorákkal, pianinókkai, harrnóniumokkal 
kereskedett. Jánosnak szigorúan megtiltotta, hogy 
azok közé belépjen. Remegett érettük, hátha kárt 
tesz valamelyikben. Elég oda, hogy csak a seprű
vel neki bökjön és a síkos politúr lekaparódik. 
Hiszen Jánosnak romlik a szeme, nem tehet róla, 
öregszik, totyogóskodik.

A zongorákkal csak ö bajmolódott. Ha hoz

tak újat, ö maga hajoldozott, mig nagynehezen 
kihámozta a lazsnakokból. Az embereknek csak 
annyit engedett, hogy a lomha alkotmányt talpra 
állítsák, A többi az ö dolga maradt. Legelsöbb is 
szépen kinyitogatta mindenét, nem tört-e benne 
valami nemes rész. Aztán hozzáült szépen, meg
próbálta. Lenn kezdte a dörgő hangokon, oktává- 
kat, kvinteket vert ki rajta, aztán a vékony bil
lentyűk felé haladt, amelyek ezüstösen csilingeltek, 
pityegtek. Felülről kezdve meghangolta alaposan, 
mig csak tiszták nem lettek az akkordok, mint a 
téli levegő és a hullámok simán, gömbölyűén foly
tak elő a széles hangszekrényböl.

Délelőtt az Íróasztalnál szíttá szivarját. Kot
tát irt. Régi himnusokbúl vett elő és azokia kom
ponált komor, szigorú kantátákat. A keze ilyen 
pillanatokban orgonát játszott a papír szélén, a 
szemöldöke a taktust ütötte, a füle csodás dalla
mokat hallott az üres szobában. Nem eszelt fel 
sokszor, hogy János bejön, melléje teszi az ebé
det s halkan szólitgatja, kínálja.

Délután templomos hangjegyeket cipelt be a 
másik szobába s erős szavú harmóniumján pasz- 

Tisztelettel kérjük kiknek, előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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akarunk hatni azoknak a közérzeteknek' a 
a vezetőségére, melyek ma úgy 'szórván 
passive szemlélik a kormány munkáját, 
még tovább kell mennünk és bele kell von
nunk e kérdés tárgyalásába városainkat, 
községeinket, sőt — last nőt least — pénz
ügyi köreink táborkarát is.

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

Házi ipar a járásban.
Érdekes házi ipari működést fejtenek ki 

járásunkban, Pélerhegy vidékén. A hegyek gyűrő
dései közé szorult végtelen szorgalmas s értelmes 
népünk, mely az év háromnegyed részében kora 
tavasztól késő őszig, produktív munkásságban él, 
a hosszú télen sem pihen, hanem tétlenség helyett 
ion, fúr, farag stb. Az extremitás számba menő | 
(valahol Zsidahegv vidékén készüli) fabicikli, szél- i 
kerék, malomkerék, a házi szükségletre szánt leg
különbözőbb bútorok s kisebb gazdasági eszközök 
— magát a fából készült lakóházat sem véve ki — I 
a maga eleven eszével, kitartó szorgalmával, 
mintaszerű kitartásával, ügyességével a mi népünk 
„házi” iparának termékei.

A legjelesebb és — szerény nézetem sze
rint — legkönnyebben „ipar*-rá  fejleszthető nio- 
mentum, melyről szólani akarok, azokban a szép I 
vindis bugyli-bicskákban nyilvánul meg, melye- 1 
két Péterhegy vidékén készítenek olyan tökéletes 
s szép kivitelben, hogy azok készilőiknek dicsére
tére válnak.

Értesülésem szerint, számosán foglalkoznak I 
ezen közismert nép zsebkés készítésével, mely ; 
nagyon hasonlít az u. n. „eőri-bicská“-hoz, mely
nek azonban szaruból van a nyele, de itt e helyen : 
azonban csak néhányat sorolok fel ama sok szór- I 
galmas és jeles mesterek közül, kiknek a neveit ' 
megtudnom sikerült s a kik e zsebkés előállításá
val egész télen át foglalkoznak, a következők: 
Szmodis János, Josár József, Luthár József és 
Lázár János Péterhegyröl, Josár István Andor- 
házáról s még többen.

Érdekes s a házi ipar fejlett voltát igazolja 
ama körülmény, hogy „ valóságos“ munkameg
osztási elv alapján működnek együtt, nem akkép 
ugyan, t. i. nem olyan tisztán, theorilikusan a 
nemzetgazdaságtan tanitása szerint, hanem úgy, 
hogy bár mindegyikök állít elő teljesen kész, 
használatba vehető zsebkést, mégis azonban mind
egyikük külön csak egy-egy munkakörben mester, 
igy pl. Luthár József a nyeles, mert ö csinálja a 
legszebb, legtökéletesebb kés nyelet (azaz mások 
részére is csinál és szállít nyeleket).

Érdemes volna néhány statisztikai adatot 
beszerezni arról, hogy hányán foglalkoznak a kés 
készítéssel, mennyi az ossz produktum, mennyit 

keresnek ezzel, honnan szerzik be a nyers anya
got stb.

Miután ez a házi ipar fokozható és fejleszt
hető, a cikk pedig exportra alkalmas, az általam 
észlelt jelenséget a különböző hazafias egyesületek 
figyelmébe ajánlom.

Stern Hugó, 
okleveles mérnök.

HÍREK.
Márczius 15. A magyar szabadság szüle

tése napját a szokott módon ünnepelte meg Mu- 
| raszombat közönsége. A muraszombati Casino és 

Muraszombati Dal- és Zene-egylet közösen ren- 
, dezlék az ünnepélyt, mely a Korona szálló nagy

termében este 8 órakor kezdődött. Az érdeklődés 
! valamivel gyengébb volt, mint az előző években, 

amennyiben kevesebben jelentek meg. Az ünne
pélyt dr. Czifrák János a Casino alelnöke nyitotta 
meg. Utána a dalárda énekel lé a Hymnust, amit 
a közönség állva hallgatott végig. Ezután dr. 
Vályi Sándor ünnepi beszéde következett. A nagy 
hatással és kellő lendülettel előadott szónoklat 

; legérdekesebb témája az általános választójog volt.
A szabadság és a Jnépjogok megszületésének ün
nepén a szónok aktuálisnak találta a választói jog 
legnagyobb mértékű kiterjesztéséről beszélni s igen 
találóan, helyenkint szónoki erő teljes hevével 
érvelt korunk eme legizgatóbb kérdése mellett. 
Beszédje végén számosán üdvözölték. Majd ismét 
a dalárda éneke következett s ezzel a szépen 
sikerült ünnepség első része véget ért. A közön
ség pedig czigányzene hangjainál még sokáig 
együtt maradt.

— Eljegyzés. Aranyijaink egyik leg- 
derekabbja, aki ugyan nem muraszombati 
lakos, de mi azért igen szívesen mondjuk 
a magunkénak, kis és nagybarkóczi Pósfay , 
Ede, a cs. és kir. 83 ik gyalogezred sym- I 
patikus főhadnagya nemrégiben váltott je
gyet özv. Vitái Sándorné, szül. Wallenfels ' 
Máriával, néhai Vitái Sándor cs. és kir. fő- i 
hadnagy özvegyével Budapestről. Az eljegy
zés, mely Pósfay Ede boldogságát hirdeti, 
általános örömet keltett mindenfelé, mert 
igen sokan vannak, kik e rokonszenves, 
derék fiatalember boldogságának őszinte ; 
szívvel örvendenek.

— Arnstein Henrik főmérnök m. kir. udvari 
tanácsos, a körmend—muraszombati h. é. v. épí
tési fővállalkozója a hét elején Weczer Lajos 
magyar áilamvasuti főmérnök, Földessy Ödön 

máv. hivatalnok, üzletvezelöségi kiküldöttek társa
ságában városunkban időzött. Csütörtökön reggel 
az ide érkezett Adler Miksa körmendi osztályve
zető főmérnökkel a társaság hajtányba ült, 
hogy bejárja vicinálisunkat; — a bizottság meg
vizsgálta az összes vasúti magasépitkezéseket, — 
főleg pedig az azokban próba — kisérletkép al
kalmazott uj szigetelő s viztelenitö anyagot — a 
ceresint.

— A Polgai; kör megalakulása. A mull va
sárnap délután nagy társaság jött össze a Korona 
szálló egyik külön termében a végből, hogy a 
Polgári kört megalakítsák. Az egybegyült társasá
got először Kiss György járásbirósági irodatiszt 
üdvözölte meleg szavakkal s ö mondta el első 
sorban az összejövetel czélját: a polgári társa
dalom tömörülését. Indítványára a jelenlevők 
Takáts R. István személyében korelnököt válasz 
tottak, aki az uj kör megalakulásáig vezette a 
tanácskozást. Szép szavakkal ecsetelte Takáts R. 
István a kör czéljait s feltett kérdésére, hogy a 
jelenlevők akarják-e a kört megalakítani, egy
hangú lelkesedéssel kimondották a megalakulást 
Polgári kör névvel. Az uj alakulás első sorban az 
elnöki tisztséget töltötte be. Közfelkiáltással dr. 
Skrilecz Mihály orvosi v. lasztották meg, aki el
foglalván az elnöki széket, mindenekelőtt meg
köszönte a beléje helyezett bizalmat s szép beszéd 
kíséretében fejtegette, hogy az egyesülésben minő 
erő rejlik. Az önművelést és az önképzést tűzte 
ki a kör föczéljául. Ezután Kiss György felolvasta 
az alapszabály tervezetet, melyet csekély módo
sítással elfogadtak. Majd megalakult a polgári kör 
tisztikara közfelkiáltás utján a következőleg: 
alelnökök dr., Sömen Lajos és Ratkol Tivadar, 
titkár Kacsó Ferencz, jegyző Czvetkó Lajos, pénz
tárnok Antauer József, könyvtárnok Novák Alajos, 
segéd könyvtáros Hirschl Lajos, háznagy Kiss 
György. A választmány tagjai lettek: Berger 
Béla, Csiszár Lajos, Czipolt József, ifj. Horváth 
Pál, Hartncr Géza. Hartmann Ferencz. dr. Rit- 
scher Soma, Schwarcz Izidor, Takáts R. István 
és Wolfarlh Lajos. Póttagok: Fischer Lajos és 
Nemecz János. A kör alapitó tagjai: gróf Batt
hyány Zsigmond, dr. Sömen Lajos, Dobrai János 
és Schwarcz Izidor A kör helyisége egyelőre a 
régi kasinó helyiségében, később, ha Dobrai János 
építeni fog, akkor a mostani kávéházban talál 
otthont. Este 50 teritékü áldomás volt, amelynél 
Takáts R. István mondotta az első felköszöntőt 
dr. Skrilecz Mihályra, az elnökre, Elnök szemé
lyében szerencsés választást tett a kör, majd dr. 
Skrilecz, a nála megszokott eloquentiával a kör 
felvirágzására ürítette poharát. Toasztot mondottak 
még dr. Sömen, dr. Ritscher és Kiss György. 
Feltűnést keltett Fischer Lajos talpraesett beszéde, 
melynek az volt az igen tetszetős eszmemenete, 
hogy a vezető intelligentia tanítsa és művelje a 
vele társult polgári elemet. A társaság sokáig 
együtt maradt.

— Márcziusi ünnepélyek az iskolában. Mind 
a három muraszombati iskola megünnepelte a

torálékat, fugát, miséket orgonáit. Közben friss, 
röpke gondolatokat fejlesztett ki a billentyűkön, 
amelyek az ö lelkében öntudatlanul teremnek, de 
elröppennek, sohase maradtak meg addig, hogy 
újra eljátszhatná vagy megírja papíron. Hogyha 
ilyenkor zavarták vagy jött valaki vásárló, bosszú
san dörmögött. mint akit álomból keltenek s alig 
várta, hogy magára maradjon. Mikor pedig valaki 
elvilette egyik hangszerét, odalett egész napja. 
Majdnem sirva borult a felcsomagolt ládára, 
mintha tulajdon gyermekéért jöttek volna, aki 
belenőtt a szivébe.

Vasárnap a zenés miséket a sötét templom
sarokban hallgatta végig. Néha annyira emlékezett 
a mélységekből felzokogó zsoltárokra, hogy azt 
vette észre, hogy magának is keresgél a lába a 
pad alatt, mintha a pedálokat nyomkodná. Egy
szer-másszor szeretne felugrani, oda rohanni az 
orgonistához, elűzni a világ végére, a miért olyan 
érthetetlenül, gyámoltalanul csuszkái át egyik 
hangzatból a másikba. Kínos fájdalnrakat okoz 
neki a prelúdiumok erőltetett toiorkálása és 
majdnem eláll a lélekzete, mikor meghallja a vox 
humana. a eello, az oboa sajgatos bugását. Hogy 
játszotta ö azokat a változatokat valamikor! . . . 
Hogyan látta az öreg mesterétől ötven esztendeje. 
Már mint kis diák, valami beteges érzékenységet 
tapasztalt magán a hangszerek királya iránt. Bol
dog volt, ha csak oda ülhetett is mise utáu a 
becsukott orgona padjára, vagy mise alatt mellette 

állhatott az ősz mesternek és egy szemránditásra 
egyetlen mozdulatával elvághatta a sikongató sipok 
harsogását. Ilyenkor sikoltani tudott volna az 
izgatottságtól és hideg verejték nedvesítette meg 
kezétől a regisztereket.

A szomszédok legendákat beszéllek az öreg 
orgonistáról. Néha hárman-négyen álltai az ab
laka alatt, mikor kihallani a szélesen zsongó, cso
dás hangversenyt. Voltak akik úgy látták, hogy 
az öreg egy idő óta nagyon megrokkant, megy 
össze, az arca fakó, krétaszinü és tapogatva, bi
zonytalanul lépeget a fal melleit. Akik ismerték 
abból az időből, mikor korán reggel szaladt a 
templomba, onnét az iskolába, azok sajnálkoztak 
rajta s féltették. És a dologban volt valami szo
morú igzság. Annyira, hogy maga az öreg mester 
is szinte elkedvetlenedett. Néha a pipa sem Ízlett. 
A munka hamar elcsigázta, jobban, mini valaha 
és törődöttnek érezte a testét, mindene fájt és 
estefelé kívánta az ágyat. -János lehúzta róla a 
kabátot segitelt a vetközésnél. Látta, hogyan re
meg a térde, a nyakán a madzagforma inak fony- 
nyadtan rángatódznak. A halántékát valaki mintha 
hüvelykujjal benyomta volna.

Egy viharos decemberi reggel korai csönge
tés verte fel Jánost. Az öreg mester rosszul aludt, 
hallott minden neszt. Kinyitotta János az ajtót. 
Valami' vékony gyerek beszélt sirós hangon kívül. 
Az orgonista feltápászkodott, papucsba igazodott. 
Az ajtót kicsit kinyilotit.

— „Ki a, mi a ?”
— „Mondd, hogy nem mehet. Beteg.”
— Mi, mit akar?”
— „A sekrestyés fia. Eredj, nem megy.”
— „Megállj gyerek I Mondd, hogy csak öl

tözöm!”
A fiú elszaladt.
János kétségbeesve nézett a gazdájára, aki 

visszaült az ágy szélére és kapkodva öltözködött. 
A szeme különös meredten bámult. Rggelizés 
nélkül ment el, becsapta az ajtót maga után.

János felfohászkodott. Valami üresség támadt 
a lelkében.

Az utczai ablakhoz sietetl. A szél sípolt, 
suhugott az utcán, nekitámaszkodott az ablaküveg
nek. A kályha csöve fütyögetelt.

Az öreg ur evezett a kezeivel, néha oldalt 
kapta a fejét és fiatalosan, keményen verte a 
sarkát a kövezetre. Sietett. Majdnem szaladt. 
Roskadozó lábai nagy lépésekkel kalimpáltak.

Befordult a sarkon, valaki köszönt neki, nem 
vette észre. A szél visszafujta a télikabátja alsó 
szárnyait.

János úgy maradt az ablaknál, homloka 
egyik oldalon az üveget nyomta.

Fél óra múlva fiákkor kanyarodott be a sar
kon, Lassan, lépésben.

Az öreg mester nem tért már magához.
ifj. Kárpáti Endre. 
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szabadság napját. Az állami iskolában Richter 
József tanító mondotta az ünnepi beszédei, a 
növendékek pedig szavallak é> énekellek. A kath. 
iskolában pedig Szlepecz János plébános méltatta 
a nagy napot, az evangélikusoknál pedig Kováts 
István lelkész beszélt. A gyermekek ezen iskolák
ban is szavalatokkal és énekekkel ünnepeitek. , 
Mindenütt díszes közönség volt jelen.

— Pósfay Pongrácz járási főszolga
bíró pár napi tartózkodásra pénteken reg
gel Budapestre utazott.

— Slebich ignácz temetése. A műit vasár- 
nap délután impozáns részvét mellett ment végbe 
Slebich Ignácz nyug. áll. iskolai igazgató teme
tése. A gyászszertartást dr. Ivanóczy Ferencz 
csendlaki esperes plébános, ez. kanonok végezte 
Szlepecz János plébános, Klekl János káplán 
segédletével. A tanítók kara alkalmi gyászdalokat 
énekelt. A ravatalt szebbnél-szebb koszorúk borí
tották. Itt említjük meg, hogy Slebich Ignácz 
halálával a Délvasmegyei Takarékpénztár, amely
nek az elhunyt igazgatósági tagja volt, külön 
gyászjelentést adott ki.

— Uj parcellázó bank Budapesten. Több te
kintélyes pénzintézet részvételével uj parcellázó 
bank alakult a fővárosban, amely a „Magyar 
pénzintézetek földhitel és ingatlan bankja részvény
társaság*  címet viseli. Az alakuló közgyűlésen 
dr. Borsils Bélát, a „Szombathelyi takarékpénztár8 
elnökét, az uj intézet igazgatósági tagjává válasz
tották meg.

— Márczius 15 Battyándon. Körülbelül 40 
évvel ezelőtt szűnt meg az első vendvidéki ma
gyar dalos egyesület, mely Battyándon gyiijlöltc 
össze járásunk lelkes fiatalságát Németh Ferencz. 
akkori battyándi tanitó vezetése alatt. Ez a régi 
megszűnt dalos egylet kelt újra életre most már
czius 15 én bizonyságot téve arról, hogy az a 
szent lelkesedés a szivet lelket nemesilő ének mű
veléséért, mely hevitette egykor az apákat, nem 
halt ki a fiatalokból sem. Nika Lajos fiatal agilis 
tanitó gyűjtötte'össze s szervezte dalos egyesületté i 
Battyánd, Halmosfő, Márkusbáza és Vasiak község 
mind két nembeli fiatalságát. A hamvaiból uj életre 
éledt dalos egyesület alakulásával kapcsolatban 
kegyelettel ünnepelte meg márczius 15-ét. Az ifjú 
egylet bemutatkozása alkalmával igazán meglepte 
a nagyszámban megjelent ünneplő közönséget, 
mely a legkifogástalanabb, szinte művészi számba 
menő előadásban élvezte a férfi és vegyes kar 
áltál előadott hazafias énekszámokat. Az őszinte 
elismerésnek az egyszerű közönség részérőli igaz 
nyilvánítását valóban megérdemelte úgy a hang 
anyagot szerencsés kézzel összeválgaló fiatal kar
mester, Nikt*  Lajos, valamint énekkara. Mi öröm
mel és szeretettél üdvözöljük a karmestert és da
lárdáját s a legszebb reménnyel nézünk további 
működésűk elé. Kívánjuk, hogy a legszebb siker 
koronázza a hazafias érzést ápoló, nemzeti missiót 
teljestő egyesület működését. A hazafias ünnep 
lefolyásából ki kell emelnünk Kühár Ferencz dalár*  
dista előadását ki Jakab Ödön Márczius 15-ét 
szavalta iskolázott embernek is dicséretére váló 
lendülettel és precizitásai. A márcziusi eseménye
ket méltató s hazafias érzéseket ébresztő ünnepi 
beszédet Nika Lajos tanitó mondotta, az elnöki 
megnyitói Porkoláb Gyula. Az ünnepély befejezé
sét táncz követte, melyet a lelkes fiatalság kivilá
gos virradtig járt. Az ünnepség legszebb erkölcsi 
sikere mellett nem maradt el az anyagi eredmény 
sem. Belépti dijakból és felülfizetékekből befolyt 
95 kor. 10 fill. mely összegből a kiadások levoná
sával mardt a dalos egyesület javára 52 kor. 30 fill 
A belépti dijakon kívül a következő felülfizetések 
folytak be: Porkoláb Gyula 9 K 40 fill. Herczeg 
Ede 4 K Kühár János Wien, Stern Zsiga 3 K 
Osváth Sándor 2 K 50 f Pósfay Pongrácz, Árvái 
Henrik, Schnell János, Kohn Samu, ifj. Zsibrik Ist
ván, Kühár János, Nemecz János, 2—2 K Kühár 
Károly, 1 K 50 f Sávéi István, Podleszek István. 
Vlaj Ferencz, Zsibrik István, Stern Arnold, Bácz 

Rezső. Fliszár Ferencz. Kühár Ferencz, Kühár 
Ferenczné. Sávéi Ferencz, 1 — 1 K Skrilecz istván. 
60 f Jónás Józsefné. Barborcsik Katalin, Nika Jó
zsef, Leporcz János, Mikola Ferencz. 50—50 f 
Kühár István. Mörecz Ferencz. Fiiszár János. 
Kühár Iván. 40 -40 1 Miklósy Ferencz, 20 f Kü
hár Lajos, Kolossá Jószef, Fiiszár Ferencz 10 f.

— Saruga Mátyás tragédiája. A muraszombati 
gyors futár, az ezermester Saruga Majcsi nincs 
többé. Fürge hivatása közben súlyos baleset érte, 
amelybe belehalt. Eleinte bűntényről beszéltek de 
ma már a vizsgálat tisztázta az esetet. Szegény 
Majcsi balesetnek, a saját ittassága által bekövetke
zett balesetnek lelt a szomorú áldozata. Szómba- I 
Ion délután az állami iskola tantestülete elküldte I 
Sarugátegy körlevéllel a hegyekbe, ainelybenSlebich 
Ignácz halálát jelentették. Az egyébként józan 
ember, ezen küldetése alkalmával a kelleténél töb- j 
bet ivott, s Felsölendváu már teljesen ittas állapot
ban volt. Innen csak nehezen tudott elindulni. ; 
Társaságában Kollár mátyásdombi kereskedő volt, 
aki egy vidorlaki földmivessel együt nagy fáradság
gal támogatta a magáról aiig tudó Sarugát. Késő 
éjjel lett mire leérkeztek Mátyásdombon a vasúti 
állomás környékére, ahol Kollár üzlethelyisége van. 
Itt Kollár elbúcsúzott Sarugálól és lakására ment. ' 
Hogy ezentúl mi történt, azt csak a helyszínen 
megejtett nyomozás adataiból lehel megállapítani. : 
Pósfay Pongrácz főszolgabíró személyesen járt 
künn s a talált nyomokból, s több tanú kihallga
tásából megállapította, hogy bűntényről szó sem | 
lehet. Saruga elválva Kollártól, a részeg ember 
szokása szerint még korcsmái keresett. Az ut mel
lett van a Németh féle alsó vendéglő, amelyhez 
az utakon keresztül egy hid vezet. Sarugát ezen 
hid mellett a korcsma felőli-részen találták a föl- < 
dön elterülve és vérbe fagyva. Az árok parton 
meglátszik a helye annak ahol a zuhanó kerekpár I 
pedálja az árokpartból egy darab gyepes földet 
kiszakított. Ugyanez a gyepes föld van a kerékpá
ron is. Saruga nyilván neki akart hajtani a híd
nak de részeg lévén az ároknak ment, a kerékpár 
neki lódult a túlsó árokpartnak, ö pedig litzz.a vá
gódott a hid farészeihez, s ennek következtében 
kapta fején a súlyos sérülési. Még aznap bcszáli- 
tották a kórházba, ahol anélkül hogy eszméletre 
tért volna kedden d. u. 5 órakor meghalt, özvegyét 
és 4 gyermekei hagyva maga illán. A -.szerencsétlen 
özvegy és az árván maradt gyermekek iránt nagy 
a részvét.

— A sürüházi dalkör márcziusi ünnepélye. 
A „sürüházi dalkör8 az 1848. évi márcziusi dicső 
napok szent emlékére folyó hó 19 én este 6 óra
kor a Siftár-féle vegdéglő termeiben meghivó és 
beléplidij nélküli ünnepélyt tart, melyre a dalkör 
minden érdeklődőt szívesen lát. Műsor: 1. Nem
zeti dal, zenéje Egressy Bénitől, énekli a dalkör, j 
férfikara. 2. Ünnepéi beszéd, mondja Bakó Ká- j 
roly tanitó a dalkör vezetője. 3. Márczius 15. i 
Ábrányitól, szavalja Vrecsics Sándor e. t. 4. Ku ! 
rucz katona-dalok, énekli a dalkör vegyes kara. I 
5. Kossuth sírja Ábrányitól, szavalja Szélessy Olga 
e. I. 6. Hunyady induló, énekli a dalkör férfikara.
7. Márczius 15. Jakab Ödöntől, szavalja Siflár 
Jancsi e. t. 8. Szózat, közének. Az ünnepély után 
tánc, melyhez a zenél a dalkör saját zenekara 
szolgáltatja.

— Márcziusi ünnepély Bodóhegyen. A bodó- 
hegyi dalkör márczius 15 én az ág. hitv. evang. 
népiskolában hazafias ünnepélyt tartott a következő 
műsorral: 1. llimnus. Énekelte a dalkör. 2. Lévay 
József. „Márczius tizenötödike8 szavalta Makári 
István e. t. 3. Ünnepi beszéd, tartotta: Takáls 
Ferencz tanitó. 4. Kapi Gyula: „Nemzeti dal8 
énekelte a dalkör. 5. Pósa Lajos : „Márcziusi ifjú
ság8 szavalta: Erűmen István e. t. 6. Pósa L. 
„Petőfi szobránál8 szavalta: Beznécz István e. t. 
7. Szügyi József: „Ilonvédlüzér temetése8 énekelte 
a dalkör. 8. Pósa L. „A lyukas köpönyeg8 szavalta : 
Benczák József e. t. 9. Sarudy Ottó: „Hazámhoz8 
énekelte a dalkör. 10. Szabolcska M. „A hazasze
retetről8 szavalta: Porédos József e. t. 11. „Szó
zat8 énekelte a dalkör. Az ünnepélynek nagy kö
zönsége volt, s az egyes szereplők, valamint a 
dalkör mind igen kitetlek magukért.

— A Muraszombati szabó iparosság által 
1911. február 25-én rendezett tánczrnulatság be
vétele volt 114 korona 20. kiadás 61 korona 28 
fillér, felülfizettek: Dr. Brandieu Sylvius. Czipolt 
Árpád. Gosztonyi János 2—2 korona Brauu Ala
jos. Bohrai János, Takács Sándor, ifj. Sómén Já
nos, Sómén Jánosné, Pintancs István. Szukics 
István 1—1 korona, Prahics Alajos, Freygang 
Lajos 60 —60 fillér, Makovecz Károly 40 fillér, 
Gombosy Viktor, Dainanics Géza, Réczek István 
20—20 fillér. Beküldőitek: Dr. Sómén Lajos 5 
Péterka Ferencz, Skalics N.. Ralin István, Eck- 
hamp Kálmán 2—2 korona, Balkányi Ernő. Bácz 
János, Vüjecz György, özv. Novák Mihályné 1—1 
korona. A felülfizetésekért és a beküldőitekért 
hálás köszönetét nyilvánítja a rendezőség.

— A muraszombati mezőgazdasági bank 
20 koronát volt szives adományozni a muraszom
bati r. k. iskolának, melyért hálás köszönetét 
mond az iskolaszék.

— Meghivó. A Muraszombati Járási Gazdák 
Szövetsége f. hó 20-án délután 3 órakor Mura
szombatban, s.ijál helyiségében választmányi ülést 
tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívjuk. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári 
jelentés a folyó ügyekről. 3. Az 1911. évi költség
vetés és munkaprogramul megállapítása. 4. Indít
ványok. Muraszombat, 1911. március 15. Gróf 
Batthyány Zsigmond s. k. elnök. Richter Jó
zsef s. k. titkár.

— Adomány. Boros Benő 10 koronát ado
mányozott a Vendvidéki magyar közművelődési 
egyesületnek. Ezen adományért az egylet nevében 
köszönetét nyilvánítja Pósfay Pongrácz elnök.

— A fővárosnak egyik legfontosabb egészség
ügyi iutézménye. Dr. Batizfalvy István Zoltán egyt. 
tanár. Pest vármegye t. főorvosának, az operatív 
és müfogászat specialistájának fogorvosi intézető 
(Károly körül 3) A főváron ezen joggal egyedü- 
linek mondható ilynemű intézményének, melyet a 
nagyméllóságu v. k. mmislerium és elismerő levél
lel lüntetvtl ki, melyben évtizedeken keresztül 
száz- és százezer fogbetegség kezeltetett, csakis 
e célra általakilolt helyiségei a közegészségügy és 
operatív kivánalmaknak megfelelően a legmoder
nebbül vannak berendezve. Évek cila jól begyako
rolt műtői az igazgató személyes közreműködésé
vel egész nap reggel 8-tól este 7 ig nyújtanak biz
tos és a legújabb vilany átszürödtetési rendszer 
alkalmazásával teljesen fájdalmatlan segélyt a. fog
fájás kínos betegsége által gyötőrteknnk. Foghúzá
sok altatásban is. Az intézet laboratóriummal és 
technikai műhellyel van összekötve, hol a legjobb 
rendszerű müfogpóllások készülnek, melyek a való
diaktól meg nem különböztethetők és úgy beszédre, 
mint rágásra teljesen alkalmasak és minden kelle
metlenség nélkül helyeztetnek be. Mérsékelt árak 
teljes jótállás mellett. Levelekre az intézet készség
gel válaszol. Vidékiek fél nap alatt megkapják 
mfifogaikat.

Kérelem az előfizetőinkhez.
Tisztelt előfizetőink I

Lapunk czimszalagján feltűnően jelez
zük az előfizetés lejártának idejét. Mély 
tisztelettel kérjük, mindazokat, akik . hátra
lékban vanak, a hátralékos összeget

április hó 1-ig
megküldeni, mert ellenkező esetben lapunk 
küldését kénytelenek leszünk beszüntetni.

Úgyszintén tisztelettel kérjük t. elő
fizetőinket, kiknek előfizetése április hó 1-én 
lejár, azt megújítani.

Tisztelettel
A kiadóhivatal

ki

-v Állandó nyersolaj raktáron. 10 évig terjedhető részletfizetés. Minden konkurrenciát kizáró ár és minőség, azonnali szállítás.

Garnitúrákra csereüzletek kittéinek.
9 g; Benzin és nyersolajmotnrok. ra

9 ■ ?Ijes locomolrilos cséplökészlelek.

tara Mindennemű eis>
gazdasági gépek és műszaki cikkek.a



1911. MURASZOMBAT, 4 MÁRCZIUS 19.

— Görgenyné naplója és Az Est. Az Est. 
amely még alig esztendős fennállása óta máris az 
egész magyar olvasó közönség legkedvesebb legel
terjedtebb sajtó orgánuma lett, megszereszle Gör
gey Arturné eddig ismeretlen, kiadatlan emlékira
tait és folytatásokban közli e nagyszerű, kiváló 
asszonynak, a 48— 49-iki szabadságharc iángelméjü 
tábornoka élettársának am feljegyzéseit, amelyek 
a nagy magyar nemzeti epopeia eseményeikre vo
natkoznak. Aki tudja, bogz a nagy nyugati nem
zetekkel szemben a mi irodalmunk és történetírá
sunk milyen rettenetesen szegény éppen niaino*  
árok dolgában, az teljes mértékben méltányolni 
tudja, hogy eddigi koszorújába milyen értékes uj 
levelet fütött most Az Est amikor megmutatja, 
hogy a napi múló szenzációk és fürge hírszolgá
lata mellett egyformán néz a jelenbe, jövőbe és 
múltba, kiásván a múltból olyan kincseket, ame
lyek az egész magyar szollemct teszik gazdagabbá.

— Apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
A Nap, Budapest és Kis Újság napilapok részére 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

„MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE^___

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, két korona 20 
fillér. Előfizetni legczélszcrübbcn a kiadóhivatalba 
intézett posta utalványon lehet. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd
utca 4. szám.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 

annak szives megújítását.

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Ág. evangélikus hívek számára csinos fekete 
félvászon kötésben

megjelent.
Kapható Balkányi Ernő könyvkereskedé

sében Muraszombat.

Nélkülözhetetlen útmutató.
Körjegyzői, ügyvédi, járó “bírósági 
és magán hivataloknak, községi 
bíráknak, vendéglősök és magáno
soknak nélkülözhetetlen útmutató

Muraszombatjárás községeinek

névjegyzéke =====
Feltüntetve: a községek uj el
nevezése ABC rendben, távolság 
Muraszombattól oda és oda és 

Ara vissza kilométerekben, a község 
■ q melyik körjegyzőséghez tartozik
u és annak utolsó postája, lakosai-

fillér nak száma. A bírósági kiküldött 
és végrehajtó napi dija és uta
zási illetménye kilométerenkint. 

Kapható: Balkányi Ernő könyv- 
és papirkereskedésében Muraszombat.

Balkányi Ernő
könyv- és papirkereskedése, könyvnyomda és könyvkötészete

= a legalkalmasabb =

Papirkereskedési
czikkek, toll, tintatartók, festék minden színben, 
ecsetek, irkák, iskola- és zongora táskák, írónők, 
kréták fehér és színes, másoló Írónők, irónbelétek, 
pala- és palapapir táblák, üzleti vörösvonallal 
rovatozott papírok, fehér és fogalmi irodai és 
különféle nagyobb alakú papírok, levélpapír 
dobozban és csomagokban a legszebb választékban 
másoló papírok, borítékok minden alakban, vető 
kártyák, remek kivitelű karácsonyi, újévi és más 
alkalmi képes lapok. Muraszombat a legszebb fel
vételekben. Selyem és krep-papir minden színben.

Könyvnyomdámban 
készülnek csinos kivitelben és jutányos ár mellett 
nyomtatványok minden alakban és terjedelemben. 
Elvállalok folyó- és röpiratokat, takarékpénztári, 
körjegyzői és uradalmi táblázatokat, mérlegeket, 
szerződéseket, felszólításokat, közjegyzői és ügy
védi nyomtatványokat, névjegyeket, eljegyzési és 
esküvői jelentéseket, gyászlapokat, mindenféle 
alkalomra köszönetnyilvánításokat ízléses kartonon, 
merített papíron stbi kivitelben, falragaszokat 
minden alakban, ievélfej és borítékokat tetszés 
szerinti fekete v.színnyomásban és papírminőségben.
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kiadóhivatala.

Könyvkereskedésemben 
kaphatók iskolai, üzleti és bevásárlási könyvek min
den alakban. Önügyvéd, szerelmi levelező, álmos
könyv magyar és vend nyelven, dalloskönyvek, 
mese és képes könyvek csinos kivitelben gyerme
kek és serdülök számára. Vallásos és imakönyvek 
róm. kath., ev. hitv. és izraelita vallásuak részére 
nagy választékban magyar, vend és héber nyelven. 
Nagy választék zseb noteszekben, aratógazdáknak 
és munkavezetőknek napszámoskönyvek, Mura- 
szombajárásának névjegyzéke, távolság, posta és 
körjegyzőség megjelölésével, Vasvármegye leírása.

Könyvkötészetemben 
készittetek minden c szakmához tartozó munkákat, 
a legkényesebb Ízlésnek is megfelelőié# gyorsan 
és jutányos árban, ügy az alsólendvai, valamint 
a muraszombati könyvkötészetemet teljesen modern 
szakgépckkcl rendeztem be és igy bátran vállal
kozom a karácsonyi, újévi, névnapi és más alkalmi 
ajándékok: irómappák, diszdobozok, kombinált 
zseb jegyzékkönyvek, pénztárczák, paspartouk, 
stb. úgyszintén imakönyvek bársony, bőr, vászon 
és bőr utánzatu papírból arany, zöld, piros stb. 
diszitéssel és tetszés szerinti színes betű felírással.
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Nyílttól.*)

Van szerencsém a n. é. hölgyközönségnek 
b. tudomására hozni, miszerint .Favorit*  gyors- 
kötőgépemen mindennemű harisnya kötést elválla
lok. valamint harisnya fejelést is jutányos árban 
eszközlök.

Tisztelettel Silbermann Samuné.

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

Apró hirdetés.
Könyvtár órák. A .Muraszombati Járás 

Gazdák Szövetségé"-pék könyvtára nyitva van 
naponta délelőtt 11—12 óráig a titkári hivatal
ban. — A Dunántúli Közművelődési Egylet könyv
tara pedig szerdán d. u. 2 órakor áll a közönség 
rendelkezésére az állami óvodában.

Balkányi Ernő könyvkereskedésében Mura
szombat kapható szebbnél szebb ifjúsági és ! 
gyermekmesék, képeskönyvek, stb. valamint 

a következő irodalmi dolgok:

rMURASZOMBAT És VIDÉKE6 

647/1911. tlkv. sz.
Ujabbi árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság, mint tkvi 

hatóság a Délvasmegyei Takarékpénztár R. t. végre- 
hajtatónak Skrabán István korongi lakos végrehaj
tást szenvedett elleni 350 kor. tőke követelés, en
nek 1907 julius 1-töl járó 7% rendes, 8"« kése
delmi kamatai. 1% dij. 48 kor. 10 fill. peri. 23 kor. 
20 fill. végrehajtási, és 25 kor. 30 fill. árverés 
kérvényezési költségek kielégítése iránti végrehaj
tási ügyében. 1911 évi január hó 26-ik napján 
Korongon megtartott árverést Kozmán Ferencz 
korongi lakosnak ajánlata folytán hatályon kívül 
helyezi és utasítja a kir. adóhivatalt, hogy jbtsz. 
17/1911. t. sz. a. bevételezett Btsz. 17/1911 tsz. a. 
nyilvántartott 183 koronából fizessen ki jogerő 
bevárása nélkül Szabadfy József muraszombati 
jbirósági végrehajtónak újabb árverés költség 
czimen 12 koronái, azaz tizenkét koronát, a ma
radványt pedig további intézkedésig kezelje, — 
fizesse ki továbbá jogerő bevárása nélkül jbln. 
9/1911. t. sz. a. bevételezett Bln, 9/1911. tsz. a. 
nyilvántartott 132 koronát, azaz egyszáz harminc
két koronát és ennek letéti kamatait Rajnár 
Antal korongi lakos korábbi árverési vevő részére 
és kezére.

Ulalványosok figyelmeztetnek a 22021/1882J
I. M, rendeleté.

Egyidejűleg a kir. telekkvi hatóság közhírré 
teszi, ezen kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság
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területén lévő, korongi 201. sz. tjkvben A I. 1. 2.
5—9 - (62 63/c). (638—270/5), (892/d:,
(722- 7_7 4), (740 5). (533 536). (204 -206) hrsz.
93. házsz. 1450 korona kikiáltási árban az árve
rés elrendeltetik s arra határnapul
1911. évi márczius 29 (huszonkilenczedik) napjának 

d. e. 10 órája Korong községházához kitüzelik 
azzal, hogy ezen határnapon a fenti ingatlan a 
kikiáltási áron alul eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 10" 0-át.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beígért legmagasabb összeg után a bánat pénzt 
10°/o-nak megfelelőleg nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5° <> ka
matokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyide
jűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. tkkvi hatóságnál és Korong 
községházánál megtekinthetők.

Muraszombat, 1911. évi február hó 10-én. 
A kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság.

Dr. Schick s. k. kir. jbiró. 
A kiadmány hiteléül: Borovits Adolf, kir. tkvvezető.

Verne Gyula müvei:
Servadac Hektor kalandos utazása.
Öt hét léghajón.
A két Kipp testvér, két kötet. 
Hatteres kapitány kalandjai, 2 kötet. 
Clovis Dardentor.
Sándor Mátyás. 2 kötet.
A Bégum 500 milliója.
Győzedelmes Robur.
Észak a dél ellen.
Strogoff Mihály utazása.
Kéraban. a vas fejű.
Branicánnc asszony.
A tizenötéves kapitány.
Utazás a föld központja felé.
Úszó város. Zártörök.
Falu a levegőben.
Utazás a holdba és a hold körül.
Három orosz és három angol kalandjai. 
Dél csillaga.
Boumbarnac Claudius.
A jégfiinx. 2 kötet.
Grant kapitány gyermekei, 2 kötet.
A chancellor.
Büszke Orinokon.
Dunai hajós Camp Öle sorsjegye.

(f)
•CD

Hegedühurok 
(A, D, G, E) 

csakis finom minőségben 
kapható Balkányi Ernő papirkeres

kedésében Muraszombat.

Csomagokban szállitta tik á nettó

Meghívó.
A szentgotthárdi kér. munkás

biztosító pénztár 1911. évi április hó 
2-án délelőtt 8 órakor, határozatképtelenség 
esetére április hó 9-én tartja

évi rendes közgyűlését 
a nagyközség tanácstermében, melyre a köz
gyűlési kiküldöttek ezennel meghivatnak.

Tárgysorozat:

1. A megnyitás kapcsán a közgyűlés szabály
szerű egybehivásának igazolása és határozatképes- ' 
ségének megállapítása.

2. A közgyűlés jegyzőkönyvének vezetése és 
hilelesitésc iránti intézkedés.

3. A pénztár 1910. évi zárszámadásának és 
mérlegének, valamint az ezekre vonatkozó felü
gyelőbizottsági jelentések tárgyalása és ezzel kap
csolatosan a felmentvény iránti határozat.

4. Az 1912. évi költségvetés megállapítása. I
5. Az alapszabályok 7. §-ának módosítása.
6. A magy. kir. állami munkásbizlosilási 

hivatalnak 1910. évi julius hó 7-én kelt V. 65/41. 
sz. rendeletére egy munkaadó választóltbirósági j 
helyettes ülnök választása.

7. Indítványok.*)
Szentgolthárdon 1911. évi február hó 26-án.

Kolossá Imre s. k. Wilcsek Gyula s. k. 
igazgató. elnök.

. , •nditványok az alapszabályok 22. §-a szerint nyuj- !
tandok be _

Mélange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóízű családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos

Mélange sut fin 2 sz.
(Souchong-aroma) 

finom aromatikus keverék : tejjel vagy 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

Mélange extrafin 1 sz.
(f. Ningchow-aroma) 

igen finom, nagyon takarékos keverék : 
orosz karavánteának is nevezve, ff. 
aroma.

Mélange superiuer 0 sz.
(ff. Orange- Pekoe-aroma 

a legfinomabb fajtákból áll; csakis 
elsőrendű termékből.

50 gr. 
K f

100 gr 
K f

250 gr 
K f

500 gr.
K f

-.50 1.— 2.40 4.80

-.no 1.20 2.80 5.60

—.80 1.60 3.80 7.60

1,— o._ 4.80 9.60

Képes levelező lapok.
Kiadásomban megjelent és már 

kapható: Muraszombat teljes látképe 
(nyitható levelezőlapon). — Mura
szombat részletes látképe csinos fel
vételben külön lapon. — Evangélikus 
templom. — Járásbíróság. — Fö- 
utcza két felvételben külön-külön 
lapon. — Péterka vendéglő. — Gróf 
Szapáry regedeuti parkja.

Kapható

Balkányi Ernő
papirkereskedésében Muraszombat.

Legjobb, legmulattatóbb, legtanulságosabb és 
legolcsóbb olvasmány a 

MAGYAR KÖNYVTÁR 
Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Shakspeare, Ábrányi Emil. Lampérlh 
Géza, Bársony István, Lux Terka, Szabóné Nogáll Janka. Tutsck 
Anna, Bródi Sándor, Biró Lajos, Petőfi. Kisfaludy, Gyulai Pál, 
Rákosi Viktor, Herczeg Ferencz, Tábori Róbert stb. legjobb müvei 1!

kötetenkint 30 fillér.
Kapható:

Balkányi Ernő könyv-, iró- és papirkereskedésében
Muraszombat.
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Védjegy: „Horgonyí

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölósnek bizonyult köszvénynél. 
..... osuznál és meghűléseknél. ............... ....

Figyelmestetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 védjegygyei 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Á ra üvegek ben K—.80, K1.40ésK2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest 
Dl Richter jyógyxzertára u „Arany oraszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasee 5 neu.

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda --------- Gyár:---------
V. Lipót-Körut 22 BUDAPEST yj üteg utcza 19 

Világhírű! Eredeti!

Méltányos fizetési feltételek I 
Központi Iroda; Kőszegi-utcza 2.

Szivógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb 
üzeme. -Benz" nyersolajmótor.

Képviselők minden községben keresletnek

RENDSZER

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplökészleleit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

— Muraszombat építkezése halad. Ennek 
fényes bizonyságául szolgál Muraszombat teljes 
látképe, mely gyönyörűen mutatja be a város 
minden részét. Kapható a kiadónál Balkányi 
Ernőnél, Muraszombat.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. — 
Költségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Köhögés rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RéthyXeetefü cukorkánál
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és 
határozottan R É T H Y-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

1 doboz 60 fillér.
Csak Réthy-félét fogadjunk ell

.J I

MURASZOMBAT_ÉSJVIDÉKE^

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áru o sztálya 
SZOMBATHELY

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági és 
ipari gépeket, malomberendezéseket, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat, gép és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kívül, vetőmagvakat, erö- 
takarmányféléket, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cezmentet, tűzöl ló-felszerelé

seket stb.

Mérsékelt árak:

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

*
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Eladó szín.
Egy teljesen jókarban levő,-fa oszlopo

kon álló, cseréppel fedett szin olcsón, 
minden áron eladó dr. Czifrák János ügy
védnél Muraszombat.

r
5900

közj. hit. bizonyítvány orvosoktól és magá
nosoktól igazolja, hogy a

KAlSER-féle Mell-Karamellák 
három fenyővel

rekedtség, elnyál- 
kásodás, hurut és
görcsös köhögés

ellen legbi?tosabban használhatók.
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla

gyógyszertárában.

> V'.

--------------------------------------------------------------------- -----------------------
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

SS Betéteket elfogad T*; “éJS“‘
betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után

5"0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap
ján á legjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 5’/" alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
törlesztetik.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
papírokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
értékeket. Elvállalja földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad. _

T?iy C>és ma8as jutalék mellett alkalmazunk vidéki ügynököket, sors-
x L V vT) jegyek részletfizetésre való eladásához.— Havonkint elérhető
jövedelem 300—600 korona. Hecht Bankház Részvény társaság, Budapest, Ferencziek-tere 6.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


